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Sölvesborgsvikens östra sida på Listerlandets sydvästra spets i Blekinge, är ett litet, gammalt och 
genuint fiskeläge. De karakteristiska havsnära tomterna, den pittoreska småbåtshamnen, de genuina 
kåserna och den sagolikt vackra solnedgången kan inte med ord beskrivas utan måste upplevas. 

Västra Näs Byalag och Hamnförenings viktiga syfte kan sammanfattas enligt följande: 
• Förvalta och utveckla hamnen med tillhörande strandområde inklusive "Filehuset" som

fungerar som mötes- och festlokal.

• Tillhandahålla båtplatser inom föreningens verksamhetsområde.

• Verka för trivsel och gemenskap i Västra Näs.

• Värna om byns karaktär och vara särskilt uppmärksam på frågor som handlar om Västra Näs
utveckling.

Föreningen vill sålunda säkerställa att miljön och det historiska kulturarvet blir en levande del av 
föreningen som bevaras och främjas av och för föreningens medlemmar och alla som vistas i byn och 
dess närhet. 

Syfte 
Syftet med miljöplanen är att lyfta miljömedvetenhet både gemensamt och individuellt. Planen ska 
utvärderas och utvecklas vid behov. Miljöplanen har fastställts av styrelsen. 

Målsättning 
Miljöplanen ska bidra till att uppfylla föreningens syften som har fastställts i stadgarna. Miljön avser 
både det som vi ser och det som vi hör. Planen ska öka kunskap om hur vi människor påverkar vår 
natur och miljö i alla avseenden och ger oss ett redskap för att sprida budskapet om att vi har ett 
gemensamt ansvar för allas trevnad i byn. 

Hamn området 
Hamnområdet utgörs av den piromgärdade hamnen och strandområdet norr om Filehuset. 
Sjösättningsrampen används av hamnens båtplatsinnehavare för iläggning och upptagning på vår 
respektive höst. Utöver detta så används sjösättningsrampen frekvent under båstsäsongen för allmän 
sjösättning vilket är en viktig inkomstkälla för föreningen. Under vinterhalvåret utnyttjas slipen och 
slipvagnen som uppläggningsplats för en av hamnens båtar (Falken). 

Kåsplatser 
Norr om Filehuset finns ett antal kåsplatser för vilka innehavarna antingen har servitutsrätt, som följer 
fastigheten, eller personlig nyttjanderätt. För kåsen och den direkt intilliggande marken sköts gäller: 

• att kåsen underhålls så att vass inte växer upp,
• att gräset inte tillåts växa högt utan klipps,
• att ingen större utrustning (stora redskap, möbler, etc) förvaras vid kåsen och
• att ingen trailer/båtvagn ställs upp vid kåsen.
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I händelse att byggnation eller förändring i och vid kåsen (inkluderar såväl nybyggnation som 
underhåll och grävning) planeras att göras ska föreningen kontaktas innan något arbete påbörjas. Detta 
för att föreningen som markägare bl.a. ska ha möjlighet att ansöka om erforderliga tillstånd. 

Båtbottnar 
Föreningen strävar efter att minska båtbottenmålning. Om båtbottenfärg används ska de vara 
godkända för Östersjön. Självpolerande båtbottenfärger ska fasas ut. Ingen nymålning med 
självpolerande båtbottenfärg tillåts från och med 2017 för båtar med plats i hamnen och kåsema. 

Toalett 
Båtplatsinnehavare har under sommarsäsongen tillgång till toalettutrymme i Filehuset. Den aktuella 
dörrkoden informeras om i samband med fakturautskicket. Observera att toaletten får inte användas 
för tömning av båttoalett, t.ex portapotti. 

Sopor 
Det finns ett avfallskärl på gamla piren intill flaggspelet och ett vid Filehuset. Båtplatsinnehavare 
ombeds att i första hand ta med sig sina sopor hem för regelrätt sopsortering. Om föreningens 
avfallskärl används så undvik att kasta glas och burkar i dessa. 

Grovt avfall, miljöfarligt avfall och dylikt 
Avfall av denna karaktären får inte förvaras inom hamnen och det är varje båtägares ansvar att 
bortforsla t.ex. spillolja och dylikt för destruktion i enlighet med gällande regelverk. 

Elstolpe 
Tillgång till el finns via uttag på gamla piren. Det är tillåtet att utan kostnad ladda batteri. Vid 
anslutning ska godkänd kabel för utomhusbruk användas. Denna ska också märkas ut för att undvika 
att den skadar någon, t.ex. snubbelrisk. 

Följande aspekter/regler är viktiga: 
att visa hänsyn genom att köra långsamt inte bara i hamnområdet utan 
generellt i byn 
att vid parkering tänka på att andra inte hindras 
att båtar inte får spolas av på rampen eller på hamnplanen 
att miljöfarligt avfall inte får förvaras inom hamnen 
att vid utnyttjande av elstolpe så ska godkänd utomhuskabel användas 
liksom märkas ut så att den syns 
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Synpunkter och ideer om miljöplanen lämnas till styrelsen 
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